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Вх. № / 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

Промяна 

гад. 
/Попълва се служебно/ 

Контролно число: 
vl.Ob 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ 

ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

Част 11: ИНТЕРЕСИ 

Име: 

ЕГН: 

Месторабота: 

Длъжност: 

07050502 Код: 
7Попълва се автоматично 

jсл���о Георги�� Шалев I 

[-�

!изпълнителна Агенция по Околна Среда �]

!старши експерт I 

1 1 1 1 
/Попълва се служебно/ 
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Име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ Славчо Георгиев Шалев ЕГН: 

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и

извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването 

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:

1.1. Имам участие в следните търговски дружества: 
н, ... JI\ 

no 

ре,г 

ДtJун�еспю 

Нямам нищо за деклариране. 1 х 1 

Разj'vн:р на дяловото участие 

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 

Ном 

.'-) дРУ*"с т 
) 

t-1 .i, 

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец: 
НОГ:/t 

., Н.JИ!\11с:�-:ов;1нvе н<J i:.1 
'•

i .. , 

х 

Уц; CTVE' 

Нямам нищо за деклариране. r х 

Прсд;.лет на дгйноп 

Декларатор: 
/подпис/ 

l 

Таблица № 15 

Таблица № 17 
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Име на декларатора: 

/собствено, бащино, фамилно/ Славчо Георгиев Шалев 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:

� "..:l 

22.2.2022, 21:22 

ЕГН: 

1 х 

ПС, Дружестзс Р<:, )1-J\· р нz1 дяncr1r.ro уч:1с.rиЕ· 

)-.,::) 

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации: 

Hor, 

,цру;,нс:стсо 

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец: 

Нямам нищо за деклариране. 

Нямам нищо за деклариране. 

х 

у;.iдСПНi 

1 х 

п,1 hа"1менш;а1--0vс ьг .- r flr)('JJ/e1('� нг дсйносr 

Р' ., 

Декларатор:
/подпис/

1 Таблица № 19 

1 Таблица № 20 
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Име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ Славчо Георгиев Шалев ЕГН: 

22.2.2022, 21:22 

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения по служба:

Нямам нищо за деклариране. 

нэ ci111к);1ei,) дс.3rозсра 

IX. Данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:

Hor,;:. 

п () Трvтс инснэ нг лvцсто 

ре./ 

Нямам нищо за деклариране. 

-

Де кла раторс________:s;: / � 
/подпис/ 

Област на 

х Таблица № 21 

на 

х Таблица № 22 

Дата: 22.02_2022 г. 
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